
 

Hores de durada 

4 hores  30 min 
 

Data  

Desembre de 2014 
 Dissabte 13 

Horari 

 8h45 a 9h00: recepció 
 9h00 a 10h00: introducció 

 10h00 a 11h30: pràctica dins 
del centre 
 11h30 a 13h30: itinerari 

 13.30h: fi de la formació 

 

Punt de trobada: 

Secció d’Institut de Collbató 
Carrer Tarragona, 26 
08293 Collbató 

 

 Places 

Mínimes  15  
Màximes  40  
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€  

  Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

 

 

Jornada formativa:  

El treball d’hipopressius 

a les classes d’EF 
 
Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

Dissabte 17 de març de 2018 
 

Horari 

De 9.00 a 13.30h 
 

Lloc de realització 

Escola Llor 
Carrer de Lluís Companys, 50 
Sant Boi de Llobregat  
 

Places 

Mínimes   15 
Màximes   40 

 

Cost: 

 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€ 

 Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

Data límit d’inscripció:  

Dijous 15 de març de 2018 

 

 

EL TREBALL D’HIPOPRESSIUS A LES CLASSES D’EF 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Aportar nocions bàsiques al professorat d’Educació Física 
per a la realització de classes col·lectives. 

 Donar recursos i coneixements anatòmics i fisiològics. 

 Practicar activitats de familiarització i iniciació de caire 
personal i professional. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 

 9:00h: Arribada i presentació del taller i les activitats a 
desenvolupar. 

 9:15h: Teoria de les postures i exercicis a treballar amb 
els alumnes. 

 10:00h: Descans. 

 10:15h: Pràctica de les postures i exercicis a treballar 
amb els alumnes. 

 13:30h: Final de les activitats. 

 

CONTINGUTS: 

 Efecte anti-envelliment. Problemàtica postural. 

 La respiració hipopressiva. 

 Hipopressius, una eina de treball a l'aula. 

 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i 
secundària. 
 

MATERIAL: Cal portar roba esportiva. Per facilitar la tasca de 
correcció del docent les dones poden portar samarreta de 
tirants/top esportiu i malles. Els homes poden portar samarreta 
de tirants i pantaló curt/malles. 
 

DOCENT 

Daniel Serra: mestre d'Educació Física (Lleida), docent i coach internacional de Low Pressure Fitness, 
ponent al CIEEB'17 (Zaragoza) i professor del màster MAESE (UNIZAR). 

 

  

https://sites.google.com/a/sescollbato.cat/index/home
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14949
https://www.google.es/maps/place/FUNDACI%C3%93+LLOR+:+COL.LEGI+I+ESCOLA+ESPORTIVA/@41.3557877,2.0186714,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12a49b772f3ea4bd:0x5ae76d3466a1e2bf!8m2!3d41.3557233!4d2.0246903


 

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del web del Consell Esportiu del Baix Llobregat 
(www.cebllob.cat) o directament en el següent enllaç segons si sou professorat especialista en EF de la 
comarca (10 €) o de fora i altres docents (15€): 

 
Premeu aquí per a realitzar la inscripció  
 
(*El Consell Esportiu del Baix Llobregat subvenciona el 50% del cost de la formació per al professorat d’EF 
de la comarca. Tindran prioritat els docents de la comarca).  
Continuem amb el pagament directe amb la vostra targeta de crèdit i mitjançant transferència bancària!! 
 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el dijous 15 de març de 2018. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
Escola Llor 
Carrer de Lluís Companys, 50 
Sant Boi de Llobregat  

 
 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 26 de febrer de 2018 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=6595
https://www.google.es/maps/place/FUNDACI%C3%93+LLOR+:+COL.LEGI+I+ESCOLA+ESPORTIVA/@41.3557877,2.0186714,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12a49b772f3ea4bd:0x5ae76d3466a1e2bf!8m2!3d41.3557233!4d2.0246903

